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Wiadomości Samorządowe - informacje rady miejskiej

Uchwała Krajobrazowa

W dniu 11 września 2015 r. w życie weszła ustawa z dnia 24 
kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Umożliwia ona 
gminom ustalenie w formie uchwały zasad i warunków sytuowa-
nia obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe 
oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wyko-
nane. Ustawa przewiduje miedzy innymi:

- możliwość całkowitego lub dotyczącego wybranych terenów 
zakazu sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, 
za wyjątkiem szyldów,

- okres dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń do 
warunków określonych uchwałą - nie krótszy niż 12 miesięcy od 
dnia wejścia w życie uchwały,

- możliwość ustalenia przez radę gminy wysokości stawek opłaty 
reklamowej,

- wysokość kary pieniężnej dla podmiotów niestosujących się do 
ustanowionych przepisów uchwały.

W dniu 30 listopada 2015 r. Rada Miejska w Szczawnicy pod-
jęła uchwałę Nr XIV/95/2015 w sprawie przygotowania projektu 
uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania na terenie 
Miasta i Gminy Szczawnica obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gaba-
ryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane. W marcu 2019 r. opracowany 

został Raport o stanie istniejącym na podstawie inwentaryzacji 
terenowej przeprowadzonej w styczniu 2019 r. Wnioski doty-
czące istniejących reklam: 

1) Problem z nadmiarem reklam występuje w mieście Szczawnica. 
Dotyczy to głównie pasów drogowych (zwłaszcza ul. Głównej
i Nad Grajcarkiem) oraz w rejonów skrzyżowań i punktów 
turystycznych. 

2) Tereny zabudowy, zwłaszcza w wyższych partiach obszaru 
gminy są w zasadzie niemal całkowicie wolne od reklam. Pojawiają 
się jedynie pojedyncze niewielkie tablice. 

3) Wprowadzenie jasnych reguł dotyczących formy oraz lokaliza-
cji tablic i urządzeń reklamowych pozwoli uporządkować miejską 
przestrzeń i wyeksponować krajobraz, który jest jednym z głów-
nych bogactw miasta i gminy.

Wnioski dotyczące istniejących ogrodzeń i małej architektury:

1) Ogrodzenia w mieście i gminie przyjmują bardzo różne formy, 
jednakże uznać należy, że w większości są poprawne. Wątpliwości 
budzić mogą jedynie pełne ogrodzenia oraz ogrodzenia z prefa-
brykowanych przęseł betonowych. 

2) Miasto w kwestii dotyczącej małej architektury, dąży do ujed-
nolicenia stosowanego wzornictwa, form i materiałów.
W granicach miasta znajdują się przykłady dobrze zaaranżowa-
nej przestrzeni wyposażonej w funkcjonalne i estetyczne meble 
miejskie.

ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA OBIEKTÓW 
MAŁEJ ARCHITEKTURY, ich gabaryty, standardy jako-
ściowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane:

1) nakazuje się:

a) stosowanie zharmonizowanych z krajobrazem obiektów małej 
architektury, których forma i detal powinien wpisywać się
w lokalny krajobraz przyrodniczy oraz w krajobraz kulturowy mia-
sta i gminy, 

b) stosowanie elementów wyposażenia powtarzalnego (takich 
jak: ławki, latarnie, kosze śmietnikowe, donice kwietnikowe, 
barierki, słupki i wiaty przystankowe) w taki sposób, aby przy-
najmniej jeden element pozostawał wspólny na całej długości 
każdego ciągu drogowo - ulicznego,

c) lokalizowanie akcentów plastycznych takich jak fontanny
i rzeźby, w sposób dostosowany do skali i charakteru projektowa-
nego wnętrza urbanistycznego, 

d) stosowanie wysokiej jakości materiałów takich jak: drewno, 
metal, cegła otynkowana lub nietynkowana, klinkier, kamień, 
beton architektoniczny i szkło, a także ich imitacji, oraz wysokiej 
jakości tworzyw sztucznych;

2) zakazuje się: 

a) lokalizowania obiektów małej architektury w sposób zakłó-
cający widoczność obiektów zabytkowych, pomników, tablic 
pamiątkowych, miejsc pamięci narodowej, punktów i panoram 
widokowych, znaków i sygnałów drogowych, tablic urzędowych 
oraz obiektów systemu informacji miejskiej i gminnej, 

b) lokalizowania obiektów małej architektury w sposób uniemoż-
liwiający zachowanie ciągłości przejść pieszych, 

c) sytuowania obiektów małej architektury wyższych niż 4 m, 
przy czym dla urządzeń na placach zabaw oraz dla obiektów zwią-
zanych z kultem religijnym maksymalna wysokość wynosi 6 m, 

d) sytuowania obiektów małej architektury o jaskrawej kolo-
rystyce - z zastrzeżeniem ustaleń pkt 3 lit. b, odbijających 
światło, fluorescencyjnych, wykorzystujących projekcje świetlne 
i elementy ruchome, emitujących światło o zmieniającym się 
natężeniu (to jest błyskowe lub pulsujące);

3) dopuszcza się:

a) iluminację obiektów małej architektury, z wyłączeniem obiek-
tów małej architektury lokalizowanych na terenach otwartych,

b) stosowanie na placach zabaw oraz przy basenach i pływalniach 
elementów wyposażenia w jaskrawej kolorystyce oraz posiadają-
cych ruchome części.
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ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA SZYLDÓW
ORAZ GABARYTY I LICZBA SZYLDÓW,
które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez pod-
miot prowadzący na niej działalność:
1) nakazuje się:

a) wkomponowanie szyldów w elewację budynku lub w ogrodze-
nie, z zastrzeżeniem ustaleń lit. c, przy czym szyldy nie mogą 
przesłaniać charakterystycznych detali architektonicznych 
budynku,

b) sytuowanie szyldów na elewacji budynku wyłącznie w polu 
szyldowym bądź w witrynie lokalu od strony wewnętrznej, przy 
czym nakaz ten nie dotyczy elementów historycznych w swoich 
oryginalnych lokalizacjach, takich jak nazwy willi i obiektów zwią-
zanych z uzdrowiskiem,

c) stosowanie urządzeń grupujących szyldy, jeśli na danej nieru-
chomości działalność prowadzą więcej niż 3 podmioty,

2) zakazuje się:

a) sytuowania szyldów w sposób inny niż określony w pkt 1 oraz 
dopuszczony w pkt 3 - z zachowaniem pozostałych ustaleń 
uchwały,

b) lokalizowania szyldów w sposób zakłócający widoczność 
obiektów zabytkowych, pomników, pomników przyrody, tablic 
pamiątkowych, miejsc pamięci narodowej, znaków i sygnałów 
drogowych, tablic urzędowych oraz obiektów systemu informa-
cji miejskiej i gminnej, a także panoram, punktów, ciągów i osi 
widokowych oraz przedpól widokowych,

c) umieszczania szyldów na drzewach, urządzeniach infrastruk-
tury technicznej i drogowej, obiektach małej architektury oraz 
tymczasowych obiektach budowlanych, d) sytuowania szyldów 
w formie banerów, flag, murali, siatek reklamowych,

e) lokalizowania szyldów o łącznej powierzchni większej niż 10% 
powierzchni elewacji budynku, widocznej od strony terenów 
przestrzeni publicznej lub drogi wewnętrznej,

f) sytuowania na nieruchomości więcej niż jednego szyldu przez 
każdy podmiot prowadzący na niej działalność, przy czym na 
nieruchomościach graniczących z więcej niż jednym terenem 
przestrzeni publicznej dopuszcza się sytuowanie dwóch szyldów 
przez każdy podmiot prowadzący działalność na tej nieruchomo-
ści, przy czym drugi szyld nie może zostać usytuowany od strony 
tego samego terenu przestrzeni publicznej,

g) lokalizowania pojedynczych szyldów o powierzchni większej niż 
1,5 m2,

h) sytuowania szyldów o barwach fluorescencyjnych i odblasko-
wych, wykorzystujących projekcje świetlne i elementy ruchome 
oraz emitujących światło o zmieniającym się natężeniu (to jest 
błyskowe lub pulsujące);

3) dopuszcza się:

a) sytuowanie szyldów na wolnostojących nośnikach w formie 
urządzeń grupujących szyldy, o maksymalnej wysokości 4 m
i szerokości 1,5 m,

b) stosowanie na elewacjach budynków szyldów w formie neo-
nów, podświetlanych światłem białym o stałym natężeniu,

c) sytuowanie szyldów na elewacji budynku w formie liter, logo 
lub logotypów przestrzennych o wysokości nie większej niż 1 m,

d) sytuowanie w witrynach szyldów wykonanych w całości
z folii mrożonej albo metodą piaskowania szkła, o maksymalnej 
powierzchni nie większej niż 30% każdego okna lub drzwi,

e) sytuowanie szyldów prostopadłych na wysięgnikach maksy-
malnie 1 m od elewacji do końca wysięgnika,

f) sytuowanie szyldów na ogrodzeniu nieruchomości, na której 
prowadzona jest działalność, o maksymalnych wymiarach 1 m na 
0,5 m,

g) sytuowanie szyldów na przyczepach gastronomicznych.

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA TABLIC 
REKLAMOWYCH I URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH
z wyłączeniem szyldów, oraz gabaryty, standardy jakościowe
i rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane:

1) nakazuje się:
a) wkomponowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
w ogrodzenie lub w elewację budynku, przy czym obiekty te nie 
mogą przesłaniać charakterystycznych detali architektonicznych 
budynku,
b) stosowanie do wykonania tablic reklamowych i urządzeń rekla-
mowych materiałów o wysokiej jakości takich jak: drewno, metal, 
szkło, papier, beton, kamień, cegła, farba, folia okienna matowa, 
PCV, płyty kompozytowe i inne tworzywa sztuczne o wysokiej 
jakości;

2) zakazuje się:
a) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
w sposób inny niż określony w pkt 1 lit. a oraz dopuszczony w pkt 
3 - z zachowaniem pozostałych ustaleń uchwały, w tym § 6 ust 3 i 4,
b) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych doty-
czących produktów i usług oferowanych poza granicami gminy,
c) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na 
terenach niezabudowanych oraz na terenach nieprzeznaczonych 
do zabudowy w obowiązujących aktach planowania przestrzen-
nego, wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę oraz 
decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
d) lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
w sposób zakłócający widoczność obiektów zabytkowych, pomni-
ków, pomników przyrody, tablic pamiątkowych, miejsc pamięci 
narodowej, znaków i sygnałów drogowych, tablic urzędowych 
oraz obiektów systemu informacji miejskiej i gminnej, a także 
panoram, punktów, ciągów i osi widokowych oraz przedpól 
widokowych,
e) umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
na obiektach zabytkowych oraz w promieniu 20 m od nich, 
przy czym zakaz ten nie dotyczy tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych zawierających informację o obiekcie zabytkowym,
w tym jego historię,
f) umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na 
drzewach, urządzeniach infrastruktury technicznej i drogowej, 
wiaduktach, mostach, kładkach, obiektach małej architektury, 
przyczepach gastronomicznych oraz tymczasowych obiektach 
budowlanych,
g) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wol-
nostojących w sposób utrudniający komunikację pieszą i kołową,
h) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na 
dachach budynków,
i) lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
powyżej pierwszego piętra budynków, w formie innej niż litery, 
logo lub logotyp przestrzenny,
j) sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń

reklamowych na terenach zieleni urządzonej, ustalonych
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
z wyjątkiem gablot ekspozycyjnych, tablic informacyjnych oraz 
słupów ogłoszeniowych,
k) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na 
przystankach autobusowych, z wyjątkiem tymczasowych pla-
katów informacyjnych, promujących wydarzenia kulturalne
i promujące Miasto i Gminę Szczawnica,
l) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w for-
mie: reklam wielkoformatowych i billboardów,
m) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
w formie banerów – z zastrzeżeniem pkt 3 lit. h, i,
n) sytuowania masztów flagowych, z wyłączeniem masztów dla 
symboli narodowościowo - państwowych oraz flag firmowych
o maksymalnej wysokości 10 m,
o) lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
o łącznej powierzchni większej niż 10% powierzchni elewacji 
budynku, widocznej od strony terenów przestrzeni publicznej 
lub drogi wewnętrznej,
p) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
o barwach fluorescencyjnych i odblaskowych, wykorzystujących 
projekcje świetlne i elementy ruchome oraz emitujących światło 
o zmieniającym się natężeniu (to jest błyskowe lub pulsujące);

3) dopuszcza się:
a) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na 
elewacji budynku w formie liter, logo lub logotypów przestrzen-
nych o wysokości nie większej niż 1 m,
b) sytuowanie w witrynach tablic reklamowych wykonanych
w całości z folii mrożonej albo metodą piaskowania szkła i o mak-
symalnej powierzchni nie większej niż 25% każdego okna lub drzwi,
c) stosowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w for-
mie murali reklamowych i kasetonów,
d) stosowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
w formie: gablot ekspozycyjnych, flag firmowych, totemów, 
tablic informacyjnych oraz słupów ogłoszeniowych,
e) stosowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w for-
mie potykaczy,
f) stosowanie reklamowych siatek ochronnych,
g) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
w formie banerów informujących o nieruchomości na sprzedaż, 
umieszczonych na budynku, ogrodzeniu nieruchomości, totemie 
lub stelażu, o powierzchni nie większej niż 1,5 m2,
h) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
w formie banerów reklamujących imprezy plenerowe,
i) sytuowanie tymczasowych tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych instalowanych na czas trwania imprez plenero-
wych, na czas nie dłuższy niż 30 dni przed rozpoczęciem oraz 
7 dni po zakończeniu.
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STANDARDY JAKOŚCIOWE I RODZAJE MATE-
RIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z JAKICH MOGĄ BYĆ
WYKONANE: 
I Strefa przestrzenna - obejmująca tereny najcenniejsze 
przyrodniczo:

a) Pieniński Park Narodowy wraz z otuliną,

b) rezerwaty: Nad Kotelniczym Potokiem, Wąwóz Homole, 
Zaskalskie-Bodnarówka, Wysokie Skałki i Biała Woda wraz
z otuliną,

c) Popradzki Park Krajobrazowy.

Obowiązuje zakaz lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych, z wyłączeniem szyldów oraz tablic informacyjnych.

II Strefa przestrzenna - obejmująca strefę A ochrony 
uzdrowiskowej.

Obowiązuje:

1) nakaz:
a) zachowania minimalnej odległości 2,5 m między tablicami 
reklamowymi i urządzeniami reklamowymi a obiektami systemu 
informacji miejskiej i gminnej umieszczonymi na tej samej ele-
wacji budynku,

b) zachowania minimalnej odległości 10 m między tablicami 
reklamowymi i urządzeniami reklamowymi;

2) zakaz:
a) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na 
ogrodzeniach,

b) lokalizowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych,

c) lokalizowania na elewacji budynku tablic reklamowych lub 
urządzeń reklamowych o łącznej powierzchni większej niż 3 m2.

III Strefa przestrzenna - obejmująca pozostałe tereny gminy.

Obowiązuje:

1) nakaz:
a) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
w postaci totemów, jeśli na nieruchomości zamieszczają reklamy 
więcej niż 3 podmioty prowadzące na niej działalność,

b) zachowania minimalnej odległości 5 m między wolnostojącymi 
tablicami reklamowymi i urządzeniami reklamowymi;

2) zakaz lokalizowania na elewacji budynku lub na ogrodzeniu 
nieruchomości tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych
o łącznej powierzchni większej niż 6 m2.

USTALENIA, DOTYCZĄCE TABLIC REKLAMOWYCH
I URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH NIE MAJĄ
ZASTOSOWANIA DO:
1) informacji umieszczanych na drzwiach, oknach lub witrynach 
dotyczących wyłącznie:
a) możliwości dokonywania płatności kartami płatniczymi oraz 
korzystania z innych kart, w szczególności: rabatowych, lojal-
nościowych, wydawanych w ramach programów partnerskich, 
pozbawione nazw oraz graficznych oznaczeń podmiotów świad-
czących usługę, jak również dotyczące zwrotu podatku VAT, 
o powierzchni nie większej niż 155,4 cm2, odpowiadającej 
powierzchni formatu A6 (10,5 cm x 14,8 cm),
b) godzin otwarcia lokalu, o powierzchni nie większej niż 1247,4 cm2, 
odpowiadającej powierzchni formatu A3 (42,0 m x 29,7 cm),
c) ochrony lub monitoringu obiektu, pozbawionych nazw oraz 

graficznych oznaczeń podmiotów świadczących usługę;

2) tablic i urządzeń informacyjnych i promocyjnych dotyczących:
a) projektów współfinansowanych ze środków publicznych,
w tym zagranicznych,
b) informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej,
c) tablic urzędowych,
d) systemu informacji miejskiej i gminnej,
e) znaków i sygnałów drogowych,
f) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
g) informacji związanych z wyborami i referendami,
h) informacji wymaganych lub dopuszczonych przepisami 
odrębnymi.

PROJEKT UCHWAŁY – USTALENIA KOŃCOWE
1. Obiekty małej architektury oraz ogrodzenia istniejące w dniu 
wejścia w życie uchwały zwalnia się z obowiązku dostosowania do 
zasad i warunków określonych w niniejszej uchwale.
2.1. Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe istniejące
w dniu wejścia w życie uchwały nakazuje się dostosować do 
zasad i warunków określonych w niniejszej uchwale w terminie 
12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
2.2. Określa się następujące warunki dostosowania tablic rekla-
mowych i urządzeń reklamowych istniejących w dniu wejścia
w życie niniejszej uchwały:

• od wielkości określonych w treści uchwały odnoszących się do 
gabarytów tablic reklamowych i urządzeń reklamowych dopusz-
cza się maksymalnie 10% odstępstwo dotyczące poszczególnych 
gabarytów;
• dostosowanie ma nastąpić najpóźniej pierwszego dnia robo-
czego następującego po upływie terminu określonego w ust. 1.
3. Ustala się stawkę części stałej opłaty reklamowej w wysokości 
2,50 zł dziennie oraz stawkę części zmiennej opłaty reklamowej 
w wysokości 0,20 zł za 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamo-
wej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy 
dziennie.

ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA OGRODZEŃ 
OD STRONY TERENÓW PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane:

1) nakazuje się:
a) sytuowanie ogrodzeń w liniach rozgraniczających terenu, 
wyznaczonych w obowiązujących miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego lub decyzjach o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu,
b) stosowanie ogrodzeń ażurowych o powierzchni ażuru pomię-
dzy słupkami minimum 50% powierzchni przęsła,
c) stosowanie przepustów o wymiarach 15 cm na 15 cm i mini-
mum co 10 m, usytuowanych w poziomie terenu tak, by zapewnić 
możliwość migracji drobnych zwierząt, na terenach stref ochrony 
przyrody ustanowionych na podstawie przepisów odrębnych,
d) stosowanie wysokiej jakości materiałów takich jak: drewno, 
metal, cegła otynkowana lub nietynkowana, klinkier, kamień, 
beton,
e) stosowanie ogrodzeń w odcieniach czerni, brązu, szarości, zie-
leni oraz w naturalnych kolorach materiałów (drewna, metalu, 
cegły, klinkieru, kamienia, betonu),
f) dostosowanie formy ogrodzenia do formy budynku usytuowa-
nego na tej samej nieruchomości, a także stosowanie materiałów 
spójnych z elewacyjnymi rozwiązaniami materiałowymi zastoso-
wanymi na tym budynku;

2) zakazuje się:
a) lokalizowania ogrodzeń w sposób zakłócający widoczność 
obiektów zabytkowych, pomników, tablic pamiątkowych, miejsc 
pamięci narodowej, znaków i sygnałów drogowych, tablic urzę-
dowych oraz obiektów systemu informacji miejskiej i gminnej,
b) lokalizowania ogrodzeń w sposób uniemożliwiający zachowanie 
ciągłości przejść pieszych,
c) sytuowania ogrodzeń wyższych niż 2,2 m, przy czym wysokość 
ta nie dotyczy ogrodzeń dla boisk i innych obiektów sportowych, 

placów zabaw, obiektów infrastruktury technicznej i placów 
budowy w czasie prowadzenia robót budowlanych, a także gro-
dzenia upraw leśnych,
d) stosowania cokołów o wysokości powyżej 60 cm,
e) stosowania ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń wykonanych 
blach, siatek plastikowych, poliwęglanu oraz z prefabrykowanych 
przęseł betonowych, z wyjątkiem prefabrykatów do fundamen-
tów, podmurówek lub słupków,
f) stosowania elementów odblaskowych oraz o jaskrawej barwie;

3) dopuszcza się:
a) miejscowe wycofanie ogrodzenia w głąb działki w przypadku 
konieczności ominięcia istniejących przeszkód (np. drzew, 
urządzeń infrastruktury technicznej itp.) oraz w miejscach sytu-
owania bram wjazdowych,
b) sytuowanie ogrodzeń tymczasowych na czas trwania budowy, 
przebudowy i remontu, koniecznych dla zabezpieczenia terenu,
c) stosowanie ogrodzeń w formie żywopłotów, których wyłącz-
nym elementem są rośliny,
d) sytuowanie ogrodzeń dla ogródków gastronomicznych;

4) postuluje się częściowe uzupełnianie ogrodzeń zielenią
w postaci żywopłotów lub pojedynczych krzewów w gatunkach 
rodzimych lub pnączy.

2. Ustala się zakaz budowy ogrodzeń na terenach niezabu-
dowanych oraz na terenach nieprzeznaczonych do zabudowy
w obowiązujących aktach planowania przestrzennego, wydanych 
decyzjach o pozwoleniu na budowę oraz decyzjach o warunkach 
zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przy czym zakaz ten nie 
dotyczy ogrodzeń wykonywanych w całości z żerdzi drewnianych 
oraz grodzenia upraw leśnych.
3. Ustalenia, o których mowa wyżej nie dotyczą ogrodzeń,
których realizacja regulowana jest przepisami odrębnymi, w tym
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
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DOFINANSOWANIE MODERNIZACJI DROGI SIELSKA PRZEZ NADLEŚNICTWO KROŚCIENKO ŚRODKI Z PROGRAMU KLIMATYCZNE UZDROWISKA DLA SZCZAWNICY ?

           KOLEJNY ETAP PRZEBUDOWY ULICY SKOTNICKIEJ            ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZLACHTOWEJ

Współpraca pomiędzy Miastem i Gminą Szczawnica oraz Nad-
leśnictwem Krościenko w ostatnim czasie przybiera wymierne 
efekty w postaci udziału nadleśnictwa w finansowaniu moderniza-
cji dróg gminnych służących Lasom Państwowym do prowadzenia 
gospodarki leśnej. Na podstawie umowy w sprawie realizacji 
wspólnego przedsięwzięcia podpisanej 09 sierpnia zostaną prze-
kazane środki na modernizację ulicy Sielska w Szlachtowej na 
odcinku 100 mb - w miejscu nawierzchni która ulega zniszczeniu. 
Udział środków własnych Nadleśnictwa Krościenko przekaza-
nych na rzecz realizacji wynosi 85 % szacowanych kosztów nie 
więcej niż 150 tys. zł., a środki mają być wykorzystane do końca 
bieżącego roku kalendarzowego. Na planowanym do realizacji 
odcinku planowane jest ponadto ułożenie kilku warstw kruszywa 
łamanego stabilizowanego jako podbudowy drogi i wykonanie 

poprzecznych sączków drenażu z brukowanymi wyjściami w skarpie. 
- Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej i współpraca
w tym zakresie jest możliwa dzięki zaangażowaniu nowego Nad-
leśniczego którym od kilku miesięcy jest Jan Czaja. Jest to 
pierwsza inwestycji w tej konstrukcji finansowej od dłuższego czasu
i mam nadzieję na pozyskanie kolejnych środków na tego typu 
inicjatywy w przyszłym roku. Kilka propozycji z naszej strony 
zostało sprecyzowanych i jest nadzieja na kolejne środki z fun-
duszu leśnego rozdysponowywanego przez Lasy Państwowe. 
Myślę, że tego typu wsparcie samorządu powinno być wdrożone 
już dawno temu i kontynuowane cyklicznie aby ta infrastruk-
tura gminna która służy gospodarce leśnej była dostosowywana 
do niezbędnych potrzeb również dla transportu ciężkiego - 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda. 

W czerwcu bieżącego roku został uruchomiony nowy program 
priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn. „Klimatyczne Uzdro-
wiska”. Rządowy program o wartości 250 mln zł ma na celu 
wsparcie samorządów posiadających status uzdrowiska lub 
obszaru ochrony uzdrowiskowej w zwiększeniu odporności na 
skutki zmian klimatu. W ramach programu dotyczącego wspar-
cia efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 
publicznej Miasto i Gmina Szczawnica złożyła wniosek związany 
z poprawą bilansu energetycznego remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Szczawnicy oraz stacji uzdatniania wody dla miasta 
Szczawnica. Całkowity koszt planowanego przedsięwzięcia to
3 mln 902 tys. zł., a założony termin osiągnięcia efektu ekolo-
gicznego to 30.07.2024 r.
 

Modernizacja energetyczna budynku OSP, która stanowi 70 % war-
tości wniosku to termomodernizacja polegająca na wymianie źródeł 
ciepła, pokrycia dachowego, wykonanie nowej elewacji budynku
i zmiana stolarki zewnętrznej oraz montaż ogniw fotowoltaicznych. 
Ta część projektu w przypadku przyznania dofinansowania byłaby 
realizowana w przyszłym roku. Natomiast stacja uzdatniania wody 
zostałaby wzbogacona o montaż instalacji fotowoltaicznej w 100 % 
zapewniającej energię elektryczną dla funkcjonujących urządzeń. 
Termin montażu został zaplanowany na 2024 rok.
W wyniku realizacji tych inwestycji planuje się zmniejszenie emisji 
CO2 o 174,2 Mg/rok, oszczędność energii elektrycznej cieplnej 
końcowej 891 GJ/rok, ilość wytworzonej energii elektrycznej 62,1 
MWh/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach 
o 1045,1 GJ/rok.

W ostatnich dwóch latach ulica Skotnicka w Szczawnicy przeszła 
kilka niezależnych etapów związanych z inwestycjami samorządo-
wymi. Została wykonana rozbudowa sieci wodociągowej, wykonana 
nawierzchnia drogi wraz z umocnieniami, chodnikiem dla pieszych, 
oświetleniem ulicznym na odcinku do źródła wody Pitoniakówka 
oraz w pierwszej połowie tego roku stacja podnoszenia ciśnienia 
dla sieci wodociągowej. Obecnie trwają prace związane z kolej-
nym remontem na które zostały pozyskane środki finansowe
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po realizacji prac rozbiór-
kowych i związanych z zabezpieczeniem korpusu drogi koszami 
siatkowo - kamiennymi wykonywana jest stabilizacja podbudowy, 
remont kanalizacji deszczowej oraz remont obiektu mostowego.
W kolejnych etapach zostaną wykonane korytka ściekowe
i krawężniki oraz nawierzchnia bitumiczna drogi i nawierzchnia beto-
nowa z płyt podwójnie zbrojonych na obiekcie mostowym, a także 

montaż ulicznych lamp solarnych czy też wymiana opraw istnieją-
cego oświetlenia ulicznego. Inwestycje realizuje Zakład Produkcji, 
Usług Wielobranżowych i Handlu Robert Szczepaniak. W wyniku 
przetargu ostateczna kwota zadania wynosi 1 mln 98 tys. zł.mo-
duły w przyszłości oraz zaprojektowanie i budowa zadaszonego 
placu/wiaty dojrzewania kompostu. Wskazanie przez wykonawcę 
rozwiązań technicznych co do ewentualnej rozbudowy wraz
z dokumentacją techniczną potwierdzająca taką możliwość. 

11. Dostawa pojemników do gromadzenia odpadów w miejscach
o dużym natężeniu ruchu turystycznego oraz ich montaż we 
wskazanych przez Zamawiającego miejscach. 

12. Dostawa pojazdu do obsługi PSZOK, w tym obsług pojem-
ników ulicznych. 

Ansbud rozpoczął budowę boiska w Szlachtowej, kalendarzowy 
rok potrwa realizacja inwestycji związanej z „Zagospodaro-
waniem terenu wokół Szkoły Podstawowej w Szlachtowej”. 
Rozpoczęte prace mają potrwać do września przyszłego roku. 
Do 15 października planowane jest wykonanie prac przygo-
towawczych, robót ziemnych, prac betonowych związanych 
z fundamentami oraz związanych z odwodnieniem terenu,
a w przyszłym roku będą montowane planowane urządzenia 
na placu zabaw, siłowni zewnętrznej i nawierzchnia oraz wypo-
sażenie boiska sportowego. Projekt uzyskał dofinansowanie 
jeszcze z poprzedniego okresu budżetowego z lat 2014-2020 
kwalifikując się z listy rezerwowej. Ostatecznie koszty plano-
wane na realizację 851 tys. zł, z czego wkład własny Miasta
i Gminy Szczawnica wynosi 307 tys. zł.

I nwestycje
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ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH MIASTA
I GMINY SZCZAWNICA
Zmiana rachunków bankowych Miasta i Gminy Szczawnica

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia, że z dniem 1 
września 2022 r. nastąpiła zmiana banku prowadzącego obsługę 
bankowa Miasta i Gminy Szczawnica oraz jej jednostek organiza-
cyjnych (urzędu, szkół, przedszkola, MOPS, MZGK). W związku ze 
zmianą banku wszystkie dotychczasowe numery rachunków banko-
wych zostaną zamknięte.

Od 1 września 2022 roku obowiązują następujące numery rachun-
ków bankowych Miasta i Gminy Szczawnica (prowadzone w PKO 
Bank Polski S.A.):

Rachunek Dochodów
89 1020 2892 0000 5202 0825 8305

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat m.in. z tytułu: 

• podatku od nieruchomości,
• podatku rolnego,
• podatku leśnego,
• podatku od środków transportowych,
• opłaty uzdrowiskowej,
• opłaty miejscowej,
• opłaty targowej,
• opłaty skarbowej,
• opłaty od posiadania psów,
• opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
• opłaty za zajęcie pasa drogowego,
• dzierżawy gruntów i najmu lokali gminy,
• użytkowania wieczystego gruntu gminy,
• trwałego zarządu,
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości gminy, 
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też 
innych obiektów od gminy,
• spadków, zapisów i darowizn na rzecz gminy,
• mandatów, kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych 
przepisach,
• odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowią-
cych dochody gminy.

Rachunek Opłat za odpady komunalne
44 1020 2892 0000 5502 0825 8289

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi wraz z należnościami ubocznymi 
(odsetkami, kosztami upomnienia).

Rachunek Sum Depozytowych
54 1020 2892 0000 5102 0825 8693
Na ten rachunek należy dokonywać wpłat m.in. z tytułu: 

• wniesienia wadium,

• zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA
I GMINY SZCZAWNICA ZA II KWARTAŁ 2022 ROKU 

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, z późn. 
zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wia-
domości informację o wykonaniu budżetu za II kwartał 2022 roku.

Treść Plan Wykonanie %
Dochody 37 931 133,28 zł 21 154 510,01 zł 55,77 %
    w  tym :
- dochody bieżące 33 437 243,28 zł 20 567 272,11 zł 61,51 %
- dochody majątkowe 4 493 890,00 zł 587 237,90 zł 13,07 %
Wydatki 45 591 272,25 zł 20 820 183,55 zł 45,67 %
   w tym:
- wydatki bieżące 33 513 609,25 zł 17 643 411,44 zł 52,65 %
- wydatki majątkowe 12 077 663,00 zł 3 176 772,11 zł 26,30 %

Wynik finansowy:
- nadwyżka/ (-) deficyt -8 738 534,36 zł 2 046 418,56 zł

  Przychody 22 708 546,94 zł 11 608 546,94 zł 51,12 %
     w tym :
- przychody
z niewykorzystanych 
środków związane ze 
szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu

5 031 057,04 zł 5 031 057,04 zł 100 %

- wolne środki 6 577 489,90 zł 6 577 489,90 zł 100 %
- lokaty, spłaty udzielo-
nych pożyczek

11 100 000 zł 0 zł 0 %

  Rozchody 14 894 224,97 zł 8 900 000,00 zł 59,75 %
      w tym :
- spłata kredytów i 
pożyczek

3 794 224,97 zł 1 000 000 zł 26,36 %

- lokaty, udzielone 
pożyczki

11 100 000 zł 7 900 000 zł 71,17 %

W drugim kwartale 2022 r. nie umarzano niepodatkowych 
należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym,
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Finanse Miasta i Gminy Szczawnica

Wiadomości Samorządowe - informacje rady miejskiej

Sierpień
w obiektywie

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I  ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę na okres  3 lat  niezabudowanej 

nieruchomości składającej się z działki  ewid. nr 238 o powierzchni  1.0095 ha  położonej
w Jaworkach przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem na  cele rolnicze

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości
wynosi  303,00 zł / słownie trzysta trzy złote/  Wadium wynosi 100,00 zł / słownie sto złotych /

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września  2022  r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy
ul. Szalaya 103 – sala posiedzeń Rady Miejskiej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.
W przypadku wygranego przetargu Dzierżawca zobowiązany będzie do zachowania drożności utartych szlaków drogowych 
przebiegających przez w/w nieruchomość służących do przegonu owiec i dojazdu rolników do pól oraz tras turystycznych.  

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica PKO Bank Polski SA Szczawnica
ul. Park Dolny 17 Nr 54 1020 2892 0000 5102 0825 8693 do dnia 26 września 2022 r. z odpowiednim wyprzedzeniem 

tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta i Gminy Szczawnica  najpóźniej w dniu 26 września 2022 r.

Przed  przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. 
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, 

a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmującego. Wadium wpłacone 
przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami  i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 15, tel.18 262 22-03 wew. 29
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Pieniński Związek Podhalan
13. VIII odbył się już XVIII GÓRALSKI FESTYN 
RODZINNY pod dolną stację kolei linowej pod 
Palenicą wypełniony zabawą, konkursami, śpie-
wem, tańcami, degustacją regionalnych potraw. 
Korzystając z możliwości jako prezes Pienińskiego 
0/ZP chciałam bardzo podziękować za pomoc 

przy organizacji XVIII Góralskiego Festynu Rodzinnego:

Drodzy przyjaciele, koleżanki, koledzy - ze wszystkich sił bardzo  
bardzo wam dziękuję  za wspólne przygotowanie i wspaniałą reali-
zację xviii góralskiego festynu rodzinnego zp.
Ogrom naszej wspólnej społecznej pracy był widoczny w 100%
w sobotę. Dobry humor turystów (zabawa, jedzenie, przybliżenie 
naszej kultury Pienin, nasza gościnność - bezcenne!!!).
Dla nas to wielka satysfakcja i dobra zabawa.
Wielkie podziękowania dla sponsorów festynu:

Miasto i Gmina Szczawnica , Centrum Kultury, Sportu i Promo-
cji w Szczawnicy, Strefa Pod Palenicą, Hotel Solar, Manufaktura 
Ligas, przedst. Woda min. Kinga-Oshee, Ap. U Kukuca, Cukier-
nia Piotrowscy, FHU Janas, FHU Jacak, Lop-Lan Rafting, rest. 
U Zosi, rest. U Polowacy, Stow. Flisaków Pienińskich, Ossowki
Wojciech, Paweł Iglar, Regina Bejska, FHU Oleksy Asia i Bartek, 
Agnieszka Jankowska, Ania i Tomek Słowik - Łowisko,
CK Ciuchcia, Lunapark Marketa Flachsová Meisnerová, wyp. 
Rowerów - Marek Urban oraz nam wszystkim dziękuję bez was 
wszystkich - nic by się nie odbyło

15. VIII W kaplicy na Sewerynówce o godz. 17:00 odbyła się uroczy-
sta msza św. Odpustowa z udziałem Pocztu Sztandarowego naszego 
oddziału.

W najbliższym czasie planujemy/zapraszamy wszystkich do uczest-
nictwa w uroczystościach parafialnych z udziałem członków naszego 
oddziału:

04.IX Dla członków naszego oddziału i ich rodzin będzie organi-
zowany wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej – „PIELGRZYMKA 
LACHÓW I GÓRALI”

Zapraszamy również dzieci, młodzież naszych członków, a także ich 
kolegów do udziału w różnych góralskich warsztatach w siedzibie 
oddziału na Sewerynówce (szczegóły na plakatach).

Wszystkim wrześniowym solenizantom i jubilatom składamy naj-
serdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia i radości w każdej 
dziedzinie życia.
                                                                                                                                      
Zarząd Pienińskiego o/ZP
                                                                                                                                  
Prezes                                                                                                                               
Agnieszka Ciesielka

Między nami Góralami

Wiadomości z Parafii
św. Wojciecha w Szczawnicy
ŚLUBY:
Piotr Potoniec
Katarzyna Zachwieja

CHRZTY:
Amelia Smaga
Kosma Robert Kużdżał - Malinowski

ODESZLI:
Śp. Jerzy Gasek
Śp. Stanisław Kacwin
Śp. Marzena Kurych
Śp. Stanisława Majerczak
Śp. Stanisława Walkowska
Śp. Roman Szczepaniak
Śp. Helena Poalczyk

Wiadomości z Parafii Matki Boskiej 
Pośredniczki Łask w Szlachtowej

ŚLUBY:
Rafał Babik + Justyna Janczy - Szlachtowa

CHRZEST:
Natalia Maria Stec - Jaworki

ODESZLI:
Śp. Marek Dulak - Jaworki
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„W tym miesiącu chcielibyśmy zaprezentować Państwu kilka 
nowo nabytych pamiątek po szczawnickim góralu Janie Czai, 
hafciarzu i twórcy unikatowych zdobień na ramach obrazów, 
skrzyneczkach i puzderkach, wykonanych prasowaną słomką. 
Przedmioty te oraz fotograficzny portret artysty otrzymaliśmy 
od jego najmłodszego syna, Stanisława Czai, za co serdecznie 
dziękujemy. Wzbogaciły one dotychczasowe zbiory naszego 
muzeum związane z osobą Jana Czai.

Dwie haftowane kamizelki chłopięce ze wzorami własnego pro-
jektu, zdobienia poduszki z nadzwyczaj bogato rozbudowanym 
motywem „sercówki” – charakterystycznym dla strojów górali 
szczawnickich, drewniana ramka zdobiona prasowaną słomką, 
wykonana ręcznie w latach 30. XX wieku oraz portret samego 
artysty.

Jan Czaja, ur. 24 czerwca 1890 roku w Szczawnicy Wyżnej, jako 
syn Józefa i Agnieszki z domu Gabryś. Od 1910 roku był cze-
ladnikiem u krawca i hafciarza Franciszka Węglarza. Przyjaźnił 
się z Konstantym Kietliczem-Rajskim i Janem Wiktorem. Jego 
wyklejane słomą ramy i pudełka, haftowane kamizelki i cyfro-
wane portki, a także wzory haftów znajdują się w niejednym 
muzeum etnograficznym w kraju jak i za granicą.

Wiele informacji i wspomnień o utalentowanym góralu ze 
Szczawnicy można przeczytać między innymi w publikacji z 1928 
roku „Sztuka góralska na Podhalu”, autorstwa Konstantego
Kietlicza-Rajskiego znanego polskiego malarza i etnografa, który 
jednocześnie był przyjacielem rodziny Czajów (po pewnym czasie 
zwano go już w Szczawnicy „Ciajów Pan”). 

MUZEUM PIENIŃSKIE
Zabytek Miesiąca – WRZESIEŃ

Anna Malinowska

Inspiracje twórcze Ireny Aksamit
„Galeria Grajcarka”

Irena Aksamit, nestorka szczawnickich mala-
rzy, od 1990 roku członkini Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Szczawnicy, ma 

w swoim dorobku setki obrazów, szkiców i prac plastycznych wyko-
nanych różnorodną techniką artystyczną. Na sierpniowej wystawie 
w kawiarni Eglander Caffe mogliśmy obejrzeć zaledwie fragment jej 
bogatej twórczości, która od wielu lat stale jest obecna w życiu kul-
turalnym miasta. Władze Towarzystwa w Nowym Sączu przyznały 
artystce w 2019 r tytuł honorowego członka  Stowarzyszenia ze 
względu na aktywną działalność w ramach TPSP. 

Co charakteryzuje twórczość artystki?- przede wszystkim róż-
norodność  i podążanie za kanonami malarstwa sztalugowego. 
Różnorodność tematów- kwiaty, pejzaże, widoki górskie, portrety, 
zwierzęta najbliższe człowiekowi, koty, psy konie. Różnorodność 
technik – malarstwo akrylowe, na szkle, szkice i makramy.

Warto wspomnieć o artystycznych inspiracjach obecnych w kręgu 
rodzinnym. Na wystawie obecna była również twórczość mamy 
artystki, Heleny Aksamit, której prace wyszywane kolorową nitką 
wzbogaciły całość ekspozycji. Anna Madeja znana malarka na 
szkle, to siostra artystki, a Joanna Dziubińska, siostrzenica Ireny to 
autorka prac plastycznych  wykonanych w technice de coupage
i właścicielka galerii ,,Krzywa Jabłonka”.

Irena Aksamit jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Krakowie. Ukończyła pedagogikę opiekuńczą oraz dwulet-
nie Nauczycielskie Studium Plastyczne. Pracowała z dziećmi
w Rabce, Dobrej, Tylmanowej i Tymbarku. Mieszkając w Szczawnicy 
zajmowała się głównie malarstwem, aktywnie uczestnicząc w działa-
niach TPSP. W kawiarni Eglander Caffe od kilku lat prowadzi swój  
autorski kącik malarski. Wernisaż artystki  25 sierpnia zgromadził 
grono przyjaciół i miłośników malarstwa Ireny i był okazją do  zło-
żenia życzeń dalszej owocnej twórczej działalności i wielu kolejnych 
wystaw. Mimo upływu lat Irena Aksamit tryska energią, optymizmem
i pomysłami do dalszej pracy. Życzymy dużo zdrowia i pomyślności 
na kolejne lata.
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Szanowni Państwo,

W sierpniu bieżącego roku nie odbywały się 
posiedzenia komisji ani sesja Rady Powiatu, nie-
mniej jednak pragnę przekazać Państwu garść 
informacji.

Jak co roku 15 sierpnia odbył się odpust Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala 
w Ludźmierzu. Sumę odpustową sprawował Arcybiskup Marek 
Jędraszewski. W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, 
władze powiatu ze Starostą Krzysztofem Faberem na czele oraz 
radni powiatowi.  Samorząd wojewódzki reprezentował Marszałek 
Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, który uroczyście 
przekazał metropolicie krakowskiemu Dekret ustanawiający Jana 
Pawła II patronem województwa małopolskiego.  Miałem zaszczyt 
towarzyszyć Panu Marszałkowi w tym przekazaniu.  

31 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyło 
się uroczyste wręczenie aktów mianowania nauczycielom szkół 
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotar-
ski. Stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 11 nauczycieli, 
w tym Pan Maciej Czaja, nauczyciel przedmiotów zawodowych 
gastronomicznych w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek
w Krościenku nad Dunajcem oraz Pan Maciej Wójcik, nauczyciel 
języka angielskiego w tej samej szkole. Pan Maciej Czaja został 
ponadto kierownikiem kształcenia praktycznego. Serdeczne gra-
tulacje dla obu Panów.

W ostatnim czasie unieważniony został konkurs na dyrektora 
Teatru Rabcio - powiatowej placówki kultury. Tym razem to 
wydział prawny Wojewody Małopolskiego unieważnił uchwałę 
zarządu powiatu powołującą na stanowisko dyrektora Teatru 
Piotra Męderaka – radnego Powiatu Nowotarskiego z Jabłonki. 
Starosta zapowiada zaskarżenie decyzji Wojewody do sądu admi-
nistracyjnego, czego efektem będzie konieczność powtórzenia 
konkursu - procedura ma zająć około pół roku. W tej sytuacji 
Zarząd Powiatu chciał powierzyć na rok funkcję Dyrektora ww. 
Piotrowi Męderakowi, który tej propozycji nie przyjął… Poinfor-
muję Państwa o rozwoju sytuacji.

W związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym 2022/2023 
wszystkim pedagogom, uczniom i ich rodzicom życzę jak 
wszelkiego powodzenia w wypełnianiu trudnych obowiązków 
związanych z intelektualnym, moralnym i fizycznym rozwojem 
młodego pokolenia Polaków. Niech nowy rok szkolny będzie 

pełen sukcesów osiąganych w atmosferze współpracy, a osiągnię-
cia uczniów niech stanowią powód do dumy i satysfakcji.

Pozdrawiam serdecznie i niezmiennie zapraszam do kontaktu: 
tomasz.hamerski@rada.nowotarski.pl

Tomasz Hamerski - Radny Powiatu Nowotarskiego
Wiadomości Powiatowe

Pieniński Uniwersytet
Trzeciego Wieku

„Wszystkiego się w życiu spodziewałam,
ale tego, że będę stara, to nigdy”
Starość ma różne oblicza. Czasami jest kojarzona ze staruszkami, 
którym obcy jest aktywny udział w życiu społecznym i towarzy-
skim, a czasami z seniorami, którzy mają więcej wigoru i energii 
niż młodzi, dużo młodsi. To właśnie ci seniorzy przeznaczają swój 
czas wolny na przeróżne aktywności -  podróżują, zwiedzają, uczą 
się, by lepiej funkcjonować w nowych realiach. Jakoś tak opacz-
nie (cha!cha!) rozumieją zasłużony wypoczynek. 

Obserwuje się, że ciągle maleje liczba seniorów, którzy chcą 
wreszcie wypocząć, bo dość się napracowali. Rośnie natomiast 
wśród osób starszych świadomość, że aktywność fizyczna jest 
nieodzowna. Przy podejmowaniu aktywności fizycznej musimy 
uwzględnić jednak, że zawsze powinna być dostosowana do 
naszych możliwości i nie podejmować intensywnego uprawia-
nia sportu. Już nie! W senioralnym wieku należy unikać urazów, 
kontuzji, co wiąże się często z intensywnymi treningami. Bardzo 
popularne bieganie, dzięki któremu będzie można się odchudzić, 
nie jest dla seniorów. Im zaleca się wolne bieganie, bez zadyszki. 
Powinni oni jednak dbać o wagę ciała. Każdy zbędny kilogram 
oznacza dodatkowe obciążenie stawów, zwłaszcza kolanowych. 
Otyłość prowadzi również do zwyrodnienia innych stawów - 
„Szacuje się, że co trzeci senior będzie wymagał przeprowadzenia 
zabiegu wszczepienia endoprotezy biodra. To efekt m.in. wydłu-
żenia się długości życia, ale także ciężkiej pracy” - wyjaśnia dr hab. 
prof. UJ Artur Gadek, kierownik Oddziału Klinicznego Ortopedii 
i Traumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Senio-
rzy często dalej  ciężko pracują np. przy porządkowaniu działek, 
ogrodów (uwaga, właśnie zbliżają się jesienne prace polowe!). Jest 
to czynnik spustowy wynikający z przeciążenia, powodujący ból 
stawów. „Nie ma takiej choroby, w której odpowiednio dobrany 
ruch nie może pomóc i wesprzeć procesów zdrowienia”  - mówi dr 
Joanna Gradek z krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. 
By nie „psuć” stawów, pracę w ogrodzie należy poprzedzić wcze-
śniejszymi treningami. Dobrym pomysłem jest pływanie, nordic 
walking oraz rekreacyjne bieganie. Na ćwiczenia, służące zdro-
wiu i sprawności, nigdy nie jest za późno. Każdy powinien znaleźć 
taką formę aktywności, która dla niego w danym momencie 
jest najlepsza. Chodzi o taką aktywność, która będzie nie tylko 
zdrowa i bezpieczna, lecz także przyjemna. Zdecydowanie zaleca 
się ćwiczyć w grupie, bo grupa mobilizuje, a ponadto ćwiczący 
stają się częścią społeczności, z którą integrują się przez wspólne 
spędzanie czasu. Najważniejsza jest (oczywiście!) regularność. 
Zalecane są ćwiczenia oparte na wysiłkach wytrzymałościo-
wych, które pozwolą zadbać o wydolność organizmu, ćwiczenia 
mające na celu rzeźbienie ciała i wzmacnianie siły mięśniowej 
oraz szczególnie zalecane dla seniorów ćwiczenia koordynacyjne 
poprawiające funkcje poznawcze mózgu oraz równoważne, które 
są bardzo ważne w profilaktyce upadków. „Aktywność fizyczna 
jest też istotna w profilaktyce osteoporozy. Kości lubią być obcią-
żone ruchem, potrzebują docisku – wówczas przebudowują się i 
wzmacniają, a w efekcie dochodzi do produkcji nowych komórek 
kostnych” – podkreśla prof. Artur Gądek.

W ofercie Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku znaj-
dują się różnorodne, odpowiednie dla seniorów, zajęcia ruchowe.  
Zapisy na nowy rok akademicki 2022/23 rozpoczynamy 20 
września. Zapraszamy!

/tekst powstał w oparciu o notatki z ostatniego Forum Seniora/ 
Słuchacze Pienińskiego UTW

Z grónia na grónicek
Idzie se Jonicek
W kotliku dukaty
Niesie - Idzie w swaty

Choć dróga daleko
To nic - dziywco ceko
Dziywco ukochone
Downo ugodone

Basz łochoto miało
A cekać - musiało
Jonicek zbójuwoł
Dukaty śporuwoł

Jas sie nazbiyrało
W kotliku niemało
Bedzie na wesele
Za śtyry niedziele

Swat Łojców poprosi
Jegomoś łogosi
Starcy dutków wiela
Na tydzioń wesela

I hyr sie poniesie
Po góraw po lesie
Ze to hucne tele
Jonicka wesele

Andrzej Dziedzina Wiwer
Poezja spod kapelusza

- JONICKA WESELE  -

18.05.96

KU PRZESTRODZE/ROZWADZE

Nie stosowanie się do znaku „C-13/16” - droga pieszo 
rowerowa, co stanowi naruszenie dyspozycji art. 92 § 1 
Kodeksu Wykroczeń i zagrożone jest grzywną w wysokości 
100.00 złotych i 1 punktem karnym.

Dziękujemy za wieloletnią współpracę Jakubowi Gębala, koledzy ze Straży Miejskiej w Szczawnicy.
Życzymy dalszych sukcesów.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego prosimy o zachowanie szczególnych środków
ostrożności w rejonie szkół, przedszkoli. Do zobaczenia pod szkołą.

Bryjarka
Napisał poeta Pieniński
Michał Słowik Dzwon
Na Bryjarce  źreją jarce
Złotem obrodziła pszenica
Chabrami przeplecione
Łany przenicy
Jak złoty warkocz pasterki
Zauroczyły mnie
Zielone cienie
Taniec światła
I przełom rzeki
Przez szarość przeziera już
Tu i ówdzie błękit
Deszcz sobie odpuścił
Księżyc w pełni wędruje
Po rozgwieżdżonym niebie
Prześwitującym między zwiewnymi
Jak puch chmurkami
Bezdroża 
Błądzę na rozstajach życia
Świetliki nie świecą
Siano nie pachnie

Sławek Słowik Szczawnica-Krościenko n/D
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Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnicy otrzymała dotację 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie 
„Między słowiańszczyzną a góralszczyzną” w ramach programu 
„Partnerstwo dla Książki” 2022. Wsparcie finansowe umożliwiło 
nam realizację  warsztatów plenerowych, które odbywały się 
maju i czerwcu br. na terenie Centrum Kształcenia i Wychowa-
nia OHP w Szczawnicy. Uczestnikami byli seniorzy oraz młodzież
z CKiW OHP i ze Szkół Podstawowych Nr 1 i 2

Kim byli Słowianie? Jak żyli? Co jedli? Jak wyglądało ich 
codzienne życie? Na czym polegała praca kobiet i mężczyzn? 
Ile ważyły pancerze wojowników? Jak polowali i zdobywali  żyw-
ność? Na te i wiele innych pytań zadawanych przez  uczestników, 
odpowiadali nasi specjaliści. Trzy zaprzyjaźnione rodziny, pasjo-
naci słowiańszczyzny oraz wczesnego średniowiecza, podczas 
niezwykle kreatywnych warsztatów przybliżyli  nie tylko histo-
rię, ale również zadbali o to by uczestnicy poczuli się jej częścią.
W końcu nie co dzień młodzi mężczyźni mają okazję rzucać topo-
rem, strzelać z łuku,  krzesać ogień, czy wyrabiać naczynia np. 
z drewna. Dziewczęta z uwagą przeglądały się pokazowi  tkania  
krajek i chętnie uczestniczyły we wspólnym gotowaniu i odkry-
waniu smaków dawnej kuchni. Zupa szczawiowo-pokrzywowa, 
podpłomyki z masłem z czosnkiem niedźwiedzim, kasza z jabłkami 
na miodzie to tylko niektóre słowiańskie potrawy, które miały 
okazję przygotować pod okiem prawdziwej specjalistki słowiań-
skiej kuchni.

Po wakacyjnej przerwie wracamy z projektem.  Tym razem do 
poznawania historii i kultury Słowian, pragniemy zaprosić  naj-
młodszych szczawniczan.

We wrześniu Słowiańska Drużyna Łucznicza  „Dzikie Gęsi” zabie-
rze  w podróż w czasie, uczniów klas „0”. Postarają się pomóc 
dzieciom odkrywać przeszłość i historię, a być może, nawet zafa-
scynować nią. 

Głównym celem podjętych przez nas działań,  jest popularyzacja 
czytelnictwa, a także promocja Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczawnicy. Zależy nam również na przygotowaniu  dzieci do 
aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Dlatego też kolejnym punktem w realizacji naszego projektu 
będzie ogłoszenie konkursu plastycznego „Ci sprytni Słowianie”.
Mamy nadzieję ze przyczynimy się do rozbudzenia wyobraźni
i zdolności plastycznych, a przy tym promocji  utalentowanych, 
wrażliwych estetycznie i aktywnych twórczo dzieci. 

W październiku planujemy  uroczyste podsumowanie projektu, 
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego wraz z wręczeniem 
nagród oraz wystawę. 

Już dzisiaj zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.

Magdalena Zachwieja

Śladami słowiańskich przodkówRóżowe pianino...
Angelo, może na początek opowiesz nam kilka słów o sobie? Jak 
rozpoczęła się twoja przygoda z pianinem? Jakie wykształcenie 
muzyczne posiadasz?
Urodziłem się w Rzymie w 1999 roku, jak sam pewnie wiesz moja 
mama jest Polką, a tato był Włochem. Naukę gry na instrumencie 
rozpocząłem w wieku 6 lat w szkole muzycznej prowadzonej przez 
moją ciocię w Rzymie. Po ukończeniu tej szkoły w wieku 17 lat dalej 
kontynuowałem swoją edukację muzyczną w Konserwatorium 
muzycznym Licinio Refice w Frosinone i w chwili obecnej jestem na 
ostatnim roku studiów.

Aby osiągnąć taki poziom gry na instrumencie z pewnością 
potrzeba wielu lat ciężkiej pracy. Co było Twoją główną motywacją 
do tego aby poświęcać swój czas na ciągłe ćwiczenia?
Można powiedzieć, że moja przygoda z instrumentami klawiszowymi 
rozpoczęła się tak naprawdę wcześniej niż dane jest mi to pamię-
tać. W rodzinnym albumie posiadam takie zdjęcie gdzie w wieku 16 
miesięcy bawię się małym, zabawkowym keyboardem. Być może 
już wtedy moi rodzice zaobserwowali we mnie pasję do muzyki
i w wieku 6 lat zapisali mnie na zajęcia z gry na pianinie. Po wielu 
latach, które upłynęły od tych wydarzeń można stwierdzić, że mieli 
rację, bo muzyka od zawsze była ukojeniem dla mojej duszy.

Mam też takie wspomnienie z dzieciństwa, o którym z resztą 
wspominałem przy okazji koncertu w altanie w Parku Dolnym. Mia-
nowicie, gdy oglądaliśmy z tatą w telewizji program typu talent show, 
powiedziałem do niego, że ja też kiedyś wystąpię w telewizji. Tata 
mimo tego, iż wierzył w moje możliwości od samego początku to 
roześmiał się i stwierdził, że to raczej jest niemożliwe. Wtedy roz-
złościłem się na niego i chciałem mu udowodnić, że nie ma racji. 
Ta złość artystyczna była w pewnym sensie motorem napędowym, 
który napędzał mnie do tego, aby udoskonalać moje umiejętności 
muzyczne. Na chwilę obecną udało mi się wystąpić we włoskiej tele-
wizji RAI i w Polskiej TVP, więc jestem z siebie w pewien sposób 
zadowolony.

W roku 2022 postanowiłeś rozpocząć turnee po Polsce. Dlaczego  
na pierwszy punkt swojej podróży wybrałeś Szczawnicę?
Stało się tak dlatego, że czuję się Polakiem, w końcu moja mama 
pochodzi ze Szczawnicy. Bardzo lubię to miasto, gdyż od dziecięcych 
lat przyjeżdżałem tutaj na wakacje. Dodam, że mój dziadek, którego 
niestety nie było dane mi poznać nazywał się Mastalski (przydomek 
Sorys), natomiast babcia Wanda pochodzi od Ciesielków (spod
Gołąbka), więc posiadam tutaj dużą rodzinę, którą chętnie odwiedzam.

Jakie miasta odwiedziłeś w czasie swojego turnee po Polsce? Jak 
odbierane były twoje występy?
Podczas tegorocznego turnee odwiedziłem takie miasta jak Szczaw-
nica, Zakopane, Kraków, Kielce, Warszawa, Łódź oraz Wrocław. We 
wszystkich wymienionych miejscach byłem ciepło przyjmowany. 
Mam nadzieję, że dzieje się tak z tego powodu, iż ludziom podoba 
się moja gra na pianinie. A może też różowy kolor sprawia, że ludzie 
odbierają mnie pozytywnie? Mam natomiast nadzieję, że w przyszło-
ści uda mi się  zrealizować podobną trasę koncertową.

Wspomniałeś o kolorze swojego pianina. Wiem, że do jego trans-
portu służy Ci od niedawna furgonetka również w różowym kolorze. 
Dlaczego właśnie tę barwę wybrałeś jako swój znak rozpoznawczy?

Ja po prostu bardzo lubię ten kolor, jest on delikatny i dosyć rzadko 

spotykany. Pianino pomalowane w ten sposób wyróżnia się na tle 
innych lakierowanych na tradycyjne barwy.  

Często koncertujesz w dosyć nietypowych miejscach takich jak 
np. parki, promenady spacerowe czy nawet okolice Koloseum. Co 
kieruje Tobą przy wyborze miejsc w których decydujesz się dawać 
koncert?
Dopiero rok temu zacząłem grać na rzymskich ulicach i w parkach. 
Niedawno nabyłem samochód do transportu pianina i to dzięki temu 
zakupowi mogę się przemieszczać do innych miast. Lubię grać w róż-
nych miejscowościach, bo dzięki temu mam okazję zwiedzać ciekawe 
zakątki i poznawać różnorodną architekturę. 

Dla przeciętnego słuchacza gra na pianinie kojarzy się głównie
z wykonywaniem utworów takich kompozytorów jak choćby Cho-
pin, Mozart, Czajkowski. Twoja gra natomiast  jest mieszanką 
improwizacji oraz wariacji na temat różnych, raczej mniej klasycz-
nych utworów. Dlaczego właśnie tę formę gry preferujesz? 
Preferuję tę formę przekazu muzyki, bo ona daje mi możliwość bycia 
oryginalnym i pokazywania ludziom własnego stylu. Gdybym grał 
muzykę klasyczną to ciężko byłoby mi się wyróżnić na tle innych 
artystów.

Po twoim sierpniowym koncercie, który odbył się w Parku Dolnym 
z pewnością zyskałeś wiele fanów (i fanek ;-) )powiedz gdzie można 
obserwować Twoją działalność artystyczną?
Jestem bardzo szczęśliwy z tego, że mogłem wystapić w Parku Dol-
nym przed szczawnicką publicznością. Od zawsze lubiłem to miejsce 
i jeśli będę miał taką możliwość to z pewnością jeszcze nieraz zagram 
tam koncert. Jeśli chodzi o social media to staram się być aktywny 
na Instagramie, mój nick to:  pianist_angelo. Będę bardzo szczęśliwy 
jeśli ktoś z czytelników „Z Doliny Grajcarka” zechce obserwować 
mój profil.

Czy w przyszłości planujesz rozszerzyć trasę swojego turnee na inne 
kraje poza Polską i Włochami?
Pewnie, że tak! Już planuję odwiedzić inne państwa, a nawet kon-
tynenty. Marzę o tym aby odwiedzić Stany Zjednoczone i zagrać
w takich miastach jak: Chicago, Nowy Jork, Miami, Charlotte
i Washington. Ale najpierw postaram się wystąpić w kolejnych po 
Włochach i Polsce państwach europejskich.

Rozmawiał Marcin Ciesielka

(rozmowa z Angelo Santirocco - pianistą)
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W sobotę, 27 sierpnia br. na naturalnym torze kajakowym na Dunajcu odbyły 
się 62 Międzynarodowe Regaty Slalomowe Memoriał Anny i Artura Wernerów.

W tegorocznej edycji zawodów, sportowe zmagania podjęło 150 zawodników 
z ośmiu klubów sportowych: KS „Start” Nowy Sącz, AZS-AWF Kraków, KS 
PIENINY Szczawnica, UKS „Spływ” Sromowce Wyżne, LKK Drzewica, LKS 
Dunajec Krościenko, KKK Kraków oraz UKS Wietrznice. Laureaci zajmujący 
od I do III miejsca otrzymali medale oraz nagrody rzeczowe. Ponadto zwycięzcy
w poszczególnych konkurencjach otrzymali dodatkowo okolicznościowe statu-
etki. Zawodnicy Klubu Sportowego Pieniny zajęli następujące lokaty:

W C-1 młodziczek II miejsce zajęła Aleksandra Dusik

W C-1 kobiet I miejsce zajęła Martyna Bednarczyk, a III Sandra Maciąga

W C-1 mężczyzn II miejsce zajął Konrad Szymanek

W K-1 młodziczek II miejsce zajęła Aleksandra Dusik, na IV miejscu ukończyła 
zawody 9 letnia Estera Słabiak

W K-1 kobiet III miejsce zajęła Martyna Bednarczyk

W konkurencji K-1 mężczyzn

II miejsce zajął Krzysztof Majerczak natomiast III miejsce Kacper Majerczak. 

Burmistrz Szczawnicy wręczył nagrody oraz na zakończenie sportowej rywalizacji 
podziękował organizatorom za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie 
zawodów jak również pogratulował zawodnikom osiągniętych wyników podkre-
ślając, że podziwia zapał i zaangażowanie startujących w regatach kajakarzy.

Zawody stały się również doskonałą okazją do uhonorowania zawodników szczaw-
nickiego Klubu Sportowego PIENINY. Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
z ramienia szczawnickiego samorządu wręczył nagrody jednorazowe dla Sandry 
Maciągi oraz Mateusza Hamerskiego – młodych kajakarzy odnoszących wyso-
kie wyniki sportowe w sezonie 2021. Adepci kajakarstwa otrzymali vouchery na 
zakup kurtkofartuchów Hiko w sklepie kajakowym Rivent.

Mateusz Hamerski z rocznika 2007 w sezonie 2021 zwyciężył w klasyfikacji 
generalnej Ogólnopolskiej Ligi Młodzików w konkurencji K-1 (na 6 startów
w pięciu stanął na najwyższym stopniu podium). Ponadto Mistrzostwa Polski 
Młodzików 2021 w kategorii K-1 zakończył na III stopniu podium. A w klasy-
fikacji generalnej Ogólnopolskiej Ligi Młodzików 2021 w kategorii C-2 mix 
uplasował się na II miejscu.

Sandra Maciąga z rocznika 2007 w sezonie 2021 w klasyfikacji generalnej 
Ogólnopolskiej Ligi Młodzików w konkurencji K-1 uplasowała się na III miejscu, 
ten sam wynik powtórzyła w konkurencji C-1 w klasyfikacji generalnej Ogól-
nopolskiej Ligi Młodzików, w kategorii C-2 mix  i uplasowała się na II miejscu 
klasyfikacji generalnej Ogólnopolskiej Ligi Młodzików.

Na zakończenie odbyła się loteria fantowa, w której każdy z uczestników regat, 
bez względu na zajęte lokaty mógł wylosować dla siebie upominki. Zawody 
poprowadził Pan Józef Dyda.

Sponsorzy wydarzenia: Miasto i Gmina Szczawnica, Centrum Kultury, Sportu 
i Promocji w Szczawnicy Firma Fakro, Firma Empol, Ministerstwo Sportu
i Turystyki, PZK, Fundacja Dzieci Pienin w Krościenku nad Dunajcem, Stowa-
rzyszenie Flisaków Pienińskich na rzeczce Dunajec oraz KS Pieniny.

Gratulacje dla triumfatorów!

62 Memoriał Anny
i Artura Wernerów
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FILIP BIENIAS, zawodnik pienińskiego klubu sportów walki Fight House 
Szczawnica trenujacy pod okiem Marcina Stopki wygrał swoją walkę na zawo-
dowej gali Kickboxingu Steadfast 2 w Warszawie. Gala odbyła się 14 sierpnia,
a przeciwnikiem Filipa był Krzysztof Pyrka z klubu Palestra Warszawa. 
Walka była emocjonująca i przez obu zawodników prowadzona w bar-
dzo wysokim tempie przez co odbiła się szerokim echem. Między innymi 
ogólnopolski portal o sportach walki MadFight napisał że była to jedna
z lepszych walk w ostatnim czasie na polskiej scenie kickboxingu. Pojedynek 
zakończył się na pełnym dystansie czasowym. Jednogłośną decyzją sędziów 
zwyciężył zawodnik pochodzący z Łopusznej obecnie reprezentujący Fight 
House, Filip Bienias. Podczas swoich przygotowań do walki Filip kilkukrot-
nie odwiedzał siedzibę główną Fight House w Nowym Sączu gdzie sparował 
z tamtejszymi zawodnikami oraz trenerem i jednym z najlepszych polskich 
kickboxerów, Rafałem Dudkiem. W Szczawnicy poza trenerem Marcinem 
Stopką w przygotowaniach pomagali Filipowi też nasi doświadczeni miejscowi 
zawodnicy jak Kuba Ciesielka i Maciej Zachwieja. Galę można było oglądać 
w telewizji kablowej na kanale NewTv oraz w internecie. Jednym z komen-
tatorów był słynny analityk bokserski Janusz Pindera. Steadfast 2 było 
wydarzeniem sportowo patriotycznym. Dochód z gali został przekazany na 
fundację wspierającą kombatantów, uczestników powstania Warszawskiego. 
Zawodnicy Fight House Szczawnica już szykują się do kolejnych startów
w prestiżowych zawodach organizowanych przez Polski Związek Kickboxingu.

Marcin Stopka

Sukces!
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Góralski Festyn
Rodzinny ZP
(rozmowa z Panią Agnieszką Ciesielką – Prezesem Związku Podhalan w Szczawnicy)

18. Góralski Festyn Rodzinny już za nami. Można powiedzieć, że w tym 
roku Festyn uzyskał pełnoletniość i na stałe wpisał się w kulturalną 
tradycję Szczawnicy.

Skąd się wziął pomysł na to wydarzenie?
To właśnie 18 lat temu, kiedy przy kawusi i jabłeczniku siedzieli i uradzali 
nad imprezami kulturalnymi członkowie naszego stowarzyszenia-głów-
nie to  Marek Ciesielka poddał myśl, by zorganizować w środku lata coś 
„innego” – zabawę dla wszystkich rodzin: ceperskich i góralskich.

Celem Festynu Rodzinnego jest pokazanie turystom, kuracjuszom,
a także naszym mieszkańcom naszego pięknego folkloru Pienin w góral-
skim tańcu, śpiewie, strojach, jedzeniu, zabawie.  Z czasem zaczęliśmy 
zapraszać folklorystyczne zespoły z sąsiednich miejscowości, by zbudo-
wać dobre relacje na przyszłość między ośrodkami kultury, co owocuje 
świetną współpracą do dziś.

Czy i jak się zmieniał na przestrzeni tych lat?
Zarys Festynu Rodzinnego z roku na rok nabierał tempa. Stopniowo 
włączało się do pomocy więcej osób - niezbędne to było, gdyż nie 
dysponowaliśmy jeszcze wtedy swoim miejscem do gotowania potraw 
(wszystko działo się po chałupach), obserwując naszą działalność poma-
gali nam różni sponsorzy podarowując vouchery na loterię fantową,
z której wolne datki były przeznaczone jako cegiełki na budowę naszej 
siedziby, lokalni przedsiębiorcy z branży spożywczej.  Coraz częściej 
odzywali się do nas przedstawiciele sąsiednich MOK-ów, GOK-ów, 
prowadzący różnych folklorystycznych zespołów, by się u nas zapre-
zentować, co pozwoliło publiczności zobaczyć na własne oczy i usłyszeć 
różnicę w strojach, gwarze.

Ważnym elementem Festynu są konkursy, zarówno dla dzieci jak
i dorosłych. Ludzie bardzo chętnie biorą w nich udział, czemu mają 
służyć poza zabawą?
Tak, nasz Festyn Rodzinny, to w końcu zabawa dla małych i dużych. 
Organizowane konkursy dla dzieci mają być proste, śmieszne ale wyko-
nywane ze skupieniem i rozwagą (np. rzut grulami do koszyka, bieg 
slalomem trzymając  jajko na drewnianej łyżce). Dla mieszanej grupy 
wiekowej, to głównie konkurs wiedzy o Pieninach – naszym terenie. Na 
celu jest sprawdzenie wiedzy ale także przyswojenie informacji o pięk-
nym miejscu, do którego przyjechali. Typowe konkursy dla dorosłych to: 
jazda na taczkach w parach na czas ( pokazuje jak zgrane jest małżeń-
stwo, czy przyjaciele), mistrzostwa świata w jedzeniu kulasy – to prócz 
zdrowej - dosłownie konkurencji, uczestnicy mają możliwość jedynie 
tu w Szczawnicy dowiedzenia się, czym jest tradycyjna, zdrowa, pyszna 
potrawa – KULASA. By sprawdzić swoją krzepę mamy konkurs cięcia 
piłą „moja-twoja”. Każdy konkurs, to świetna zabawa dla uczestników
i publiczności ale także dla nas, kiedy obdarowujemy wszystkich fajnymi, 
pięknymi  nagrodami od naszych sponsorów. Pozytywne jest też to, że 
w „dobie komputerów”,  z nami ludzie „wracają” do dawnych czasów, 
gdzie przy zwykłych czynnościach podczas konkursów cały dzień świet-
nie bawią się bez elektroniki – i zupełnie im tego nie brakuje.

Podczas festynu prowadzona jest sprzedaż produktów regionalnych 
w tym potraw, przyrządzanych przez ZP, a tradycją jest już chyba
„garkuchnia polowa”.  Rozumiem, że musi w to być zaangażowanych 
sporo osób, jak to wygląda?
Kiedy znajdujecie na to czas? Rozumiem, że większość z Was pracuje,
posiada rodziny...

Przygotowanie potraw do Festynu - gotowanie to min. 2 dni, dłużej 
tez nie można, bo wszystko musi być świeże. Zaangażowana jest w to 
głównie komisja gospodarcza ZP ale i wielu innych członków, którzy 
są w stanie poświęcić swój czas. Tradycyjnie gotujemy i „serwujemy” 
- ( haha- mocne góralskie słowo) wszystkie gorące potrawy w wojsko-
wej kuchni polowej: kapusta z grochem, kiszka, kwaśnica z mięskiem 
i ziemniakami. Na zimno to głównie tradycyjne moskole z masełkiem 
czosnkowym, chlebek ze smalcem, fasola po góralsku. Na słodko, to 
wszystkie fantazje wypieków naszych gaździn.

Do przygotowania potraw, całej organizacji Festynu potrzeba bardzo 
dużo osób (starszych, młodszych), wiele własnego wolnego czasu, za 
który zapłatą jest radość uczestników i hmmmmm....podczas jedzenia 
naszych potraw. Choć każdy z nas wiadomo jest tymi przygotowaniami 
zmęczony, to już na kolejny dzień po Festynie myślimy, co tu dodać, 
ulepszyć, by w kolejnym roku było jeszcze lepiej.

Jako nowy Prezes O/ZP współpracując z członkami naszej góralskiej 
rodziny jestem bardzo szczęśliwa i dumna, że mamy tak odpowiedzial-
nych i tak przyjacielskich członków w oddziale do współpracy przy tak 
olbrzymich przedsięwzięciach jak np. organizacja Festynu Rodzinnego.

Jakie są plany na przyszłość?
Czy chcecie coś zmienić, a może nic? ;-)
Festyn Rodzinny wpisał się w kalendarz imprez Szczawnicy (dzięki 
naszemu zaangażowaniu i nieocenionej pomocy władz Miasta). Nie 
jesteśmy instytucją nastawioną na zarobek ale na krzewienie tradycji 
naszego folkloru. Ze względów finansowych nie zawsze wiemy na jakie 
atrakcje podczas Festynu możemy sobie pozwolić. Jeśli to tylko będzie 
możliwe, chcemy go wzbogacać i ubarwiać zabawami, zespołami, jed-
nak tradycja pieśni, tańca, śpiewu, kuchni- pozostanie zawsze ta sama 
– TRADYCJI SIĘ NIE ZMIENIA.

Rozmawiał Piotr Stępniewski
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CZAS
Tak znienacka, nieuchwytnie wplatasz w me włosy szron,
pobielasz moją skroń.
Urokiem to jest.
To zegar, co czas mierzy
i odmierza pobyt na ziemi macierzy.
Dla wszystkich na tym świecie,
pod tym niebem czas równo plecie.
To plecie, to przeplata i ulata???, ach ulata!???
Dla każdego inaczej, odmienniej, ciekawiej.
Wchodzi jak złodziej, jak ptak w locie
i odmierza każdej istocie!
Zapisane księgi i ludzka myśl to dwie potęgi,
które czasu nie liczą.
A po latach krzyczą - uczą przyszłe pokolenia życia
w prawdzie i miłości.
Nikt nie potrafi zatrzymać biegu zdarzeń...
NI CZŁOWIEK, NI OŁTARZE.

Anna Dobrzyński
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Skąd Muzyka nad Zdrojami
w Szczawnicy?
rozmowa z:
Katarzyna Wiwer - dyrektor artystyczna festiwalu
Rafał Monita - dyrektor wykonawczy festiwalu

„Muzyka nad Zdrojami” od wielu lat organizowana jest na terenie 
Szczawnicy od czego wziął nazwę ten festiwal?
KW: Festiwal w swym założeniu nawiązuje do dawnych zdrojowych 
tradycji Szczawnicy, gdy istniała orkiestra zdrojowa, bogate tradycje 
kulturalne, gdy również przybywały tutaj na kuracje znane postaci, nie 
tylko świata literackiego, jak Henryk Sienkiewicz, Gabriela Zapolska, 
Jan Wiktor, ale i artyści Jan Matejko, Henryk Siemiradzki, Witkacy, 
Jerzy Waldorff, Piotr Skrzynecki, a nawet sama królowa kuchni polskiej 
Lucyna Ćwierczakiewiczowa. Tutaj na kuracje przybywała też Ada Sari, 
która swego czasu co roku latem koncertowała, występował legendarny 
Chór Akademicki z Krakowa, który koncertując w kurortach zbierał 
środki na swoją całoroczną działalność. Można powiedzieć: a kogo tutaj, 
w Szczawnicy, nie było?! Cała śmietanka kulturalna XIX i początku XX 
wieku przybywała do Szczawnicy! 

RM: A skąd nazwa? Oczywiście od pijalni na placu Dietla, od pięk-
nego Domu nad Zdrojami, gdzie do dzisiaj serwuje się szczawnickie 
wody. Idąc tym śladem, pomyśleliśmy, by także „Muzyka” 
zabrzmiała nad szczawnickimi Zdrojami. I tak trwamy 
od 2008 roku. Zresztą w tym samym roku pijalnia 
została oddana po wspaniałej odbudowie w daw-
nej postaci.

Czemu właśnie Szczawnica? Czy ktoś
z Państwa jest związany z tym miejscem? 
KW: Tak, ja pochodzę ze Szczawnicy, tu 
mieszka moja rodzina, tu jako dziecko spę-
dzałam wszystkie wakacje i lato – zapach 
deszczu, zapach siana kojarzy mi się zawsze 
właśnie ze Szczawnicą. Zresztą moja babcia, 
Katarzyna Zachwieja, znana jako Kaśka Wiwerka 
miała przepiękny głos i przed długie lata śpiewała 
w Zespole im. Malinowskiego. Zawsze mi ciepło na 
sercu, gdy spotykam Szczawniczan, którzy ją pamiętają
i wspominają!

Proszę opowiedzieć o historii tego festiwalu. Od czego się zaczęło, 
ile lat jest już z nami?
RM: Festiwal ma już piętnastoletnią historię, przerwaną tylko 
przez pandemię. Zaczęło się od mojego pomysłu, zachwyciłem 
się i Kasią, i Szczawnicą, i zapragnąłem spróbować zorganizować 
tutaj koncerty. To były nasze pierwsze działania koncertowe, zdo-
bywaliśmy doświadczenia, ucząc się na własnych błędach, ale też 
poznając tajniki organizacji koncertów, które wcześniej znane były
z wykładów akademickich na moich studiach podyplomowych. Od 
czasu pierwszego festiwalu w Szczawnicy udało nam się zainicjować
i poprowadzić bardzo wiele bardzo ciekawych wydarzeń artystycznych. 
To nie tylko festiwale, jak odbywający się niedaleko „Barok na Spiszu” 
idealnie wręcz wpisujący się w barokowe zabytki na Polskim Spiszu, ale 
również pojedyncze wydarzenia, jak ETNO-dzień nad Zdrojami, który 
odbył się w Szczawnicy w 2019 roku, a koncert finałowy, w którym brały 
udział zespoły regionalne ze Szczawnicy, Krościenka i Łapsz, poprze-
dzały całodzienne warsztaty rękodzieła, w których brali udział pienińscy 
artyści. Zresztą podobne wydarzenie miało też miejsce w zeszłym roku 
w Sromowcach Niżnych pod nazwą ETNO-Trzy Korony. A wracając do 
samej „Muzyki nad Zdrojami” – przez 14 edycji, które mamy za sobą, 
odbyło się 58 bardzo zróżnicowanych i niezwykle ciekawych koncertów 
w różnych lokalizacjach w Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworkach.

Koncerty organizowane są w różnych miejscach. Z czym jest to związane?
KW: Staramy się tak dobierać miejsca koncertów, żeby prezentowana 

w nich muzyka nie tylko dobrze brzmiała, ale również korespondowała 
stylem i rodzajem muzyki z danym wnętrzem. Na przykład, czyż nie 
pięknie brzmi muzyka cerkiewna w dawnej cerkwi w Szlachtowej przed 
ikonostasem? Koncerty festiwalowe odbywały się w wielu różnorodnych 
miejscach, nie tylko w kościele św. Wojciecha w Szczawnicy, ale właśnie 
i w kościele MB Pośredniczki Łask w Szlachtowej, gdzie zabrzmiał mię-
dzy innymi chór prawosławny Oktoich, a w ubiegłym roku zaśpiewała 
ukraińska śpiewaczka i bandurzystka Zoriana Grzybowska, koncerty 
odbywałay się także w kościele św. Jana Chrzciciela w Jaworkach, gdzie 
wystąpił chór chłopięcy z Austrii Altenburger Sängerknaben, a w muszli 
koncertowej w Szczawnicy przed laty wystąpił między innymi Cracow 
Brass Quintet, zaś na scenie pod kolejką mogliśmy wysłuchać muzyki 
szkockiej w wykonaniu zespołu The Rivers. Koncerty odbywały się rów-
nież w Willi Marta, Foyer Dworku Gościnnego, w tym roku pierwszy 
raz w Jazz Barze, a kiedyś nawet gościnnie w sali koncertowej Szkoły 
Muzycznej w Nowym Targu i w sali w Zamku w Niedzicy! Każdorazowo 
wnętrze starannie dobieramy tak, by muzyka zabrzmiała w nim jak naj-
piękniej i pasowała do wnętrza i historycznie, i muzycznie.

„Muzyka nad Zdrojami” to nie jest „Muzyka łatwa i …”, do kogo kierują 
Państwo swój przekaz i właściwie jaki on jest?
KW: I tutaj akurat polemizowałabym. Owszem, nie prezentujemy naszym 
słuchaczom muzyki prostej i nie idziemy na łatwiznę. Ale przez te lata 
przekonaliśmy się, że muzyka wykonana na wysokim poziomie zachwyca 
nawet mniej wyrobionego słuchacza. Czasem właśnie taki letni czas 

sprzyja temu, by wybrać się na koncert po raz pierwszy w życiu. 
A program festiwalowy zawsze jest tak różnorodny, 

żeby każdy znalazł coś dla siebie. Stąd też różne 
miejsca, różne pomysły muzyczne. Jedyne, 

czego nie serwujemy naszym melomanom, to 
właśnie programy ciężkie, nie pasujące do 

festiwalu letniego. Zresztą w tym miejscu 
należałoby też przypomnieć, że staramy się 
również prezentować artystów wywodzą-
cych się z regionu, czy to pienińskiego, czy
z diecezji tarnowskiej. Gościliśmy chór Pueri 
Cantores Sancti Nicolai z Bochni, którego 
dyrygent, ksiądz Adamczyk, pochodzi ze 

Szczawnicy, wystąpił chór dziewczęcy Puellae 
Orantes z Tarnowa, prezentowaliśmy uczniów 

i absolwentów szkoły muzycznej ze Szczawnicy 
i z Nowego Targu, to na naszym festiwalu wystą-

piła również Ewa Marta Zachwieja, śpiewał Zespół im. 
Malinowskiego ze Szczawnicy, a także Kapela Jaśka Kubika

z Krościenka. Jako recytatorzy występowali Andrzej Dziedzina Wiwer
i Maciej Czaja.

RM: Z dumą wspominamy wspaniały, na wskroś szczawnicki koncert
w 2016 roku podczas dziewiątej edycji, kiedy Tatrzańska Orkiestra
Klimatyczna zagrała program „Muzyka znad Zdrojów” pt. „Józef Sza-
lay i walce”, na którym odbyła się m.in. premiera kantaty szczawnickiej 
Jana Kantego Pawluśkiewicza do słów Józefa Szujskiego, który wyko-
nała moja żona, a także zagrano walce znalezione w archiwum Muzeum
Pienińskiego, dzisiaj mieszczącego się w Szlachtowej, które onegdaj 
grane były w Szczawnicy! Na tym koncercie gościliśmy dwóch recy-
tatorów: górala i pana, w których wcielili się Andrzej Dziedzina Wiwer
i Krzysztof Michno z Zakopanego, uosabiając dawne postaci żyjące
w Szczawnicy. Ileż radości dał ten koncert zarówno nam, organizatorom, 
jak i publiczności!

Proszę powiedzieć, jak na przestrzeni lat zmienił się „festiwal”, jak się 
rozwinął…?
RM: Bardzo trudno byłoby w tym wypadku znaleźć jakieś parametry, 
na postawie których można wymierzyć zmianę czy rozwój. Dla nas naj-
ważniejsze jest to, jakie wspaniałe koncerty mogliśmy zaprezentować
w tym czasie. 

KW: Żeby nie wymieniać zbyt długo, oprócz już przytoczonych wykonaw-
ców gościliśmy w Szczawnicy skrzypaczkę Kaję Danczowską, pianistę 
Bogusława Pikula, wielu świetnych organistów Arkadiusza Bialica, Agatę 

Berki-Brodniańską ze Słowacji, Wacława Golonkę, Henryka Jana Botora, 
Michała Markuszewskiego, Jana Bokszczanina, multiinstrumentalistkę 
Marię Pomianowską, znakomity zespół gospel Manchester Inspirational 
Voices z fenomenalnym Waynem Ellingtonem, żeński zespół wokalny 
Flores Rosarum, Krakowskie Trio Stroikowe, Górecki Chamber Choir, 
czy kwartet smyczkowy Opium String Quartet. Wśród tych prawie 
sześćdziesięciu koncertów wiele koncertów to były naprawdę wyjątkowe 
wydarzenia muzyczne, organowe, kameralne, chóralne. Na pierwszym 
festiwalu wystąpił również Szczawnicki Chór Kameralny, z programem, 
którego już w tej chwili nie wykonuje, z muzyką sakralną a cappella,
w tym utwory oparte na melodiach ze Szczawnicy z udanego projektu 
Szczawnica 1973.

Sięga Pani po repertuar różnych artystów, muzykę z różnych epok.
Po jaki najczęściej i czemu?
KW: Jak już mówiłam wyżej, obliczem akurat tego festiwalu nie jest jed-
norodność, lecz różnorodność. To fascynujące wyzwanie móc pokazać, 
jak różnorodna i kolorowa jest muzyka. Ile barw, instrumentów, epok, 
punktów widzenia można pokazać. Tak więc planując koncerty, nie 
powracamy do jakiegoś konkretnego stylu, czy repertuaru, ale raczej 
poszukujemy stale czegoś nowego, interesującego. I to chyba zdaje 
egzamin, bo festiwal co roku jest oczekiwany jako atrakcja muzyczna 
w Szczawnicy.

Czego możemy się spodziewać w przyszłym roku, czy są już jakieś plany?
RM: Dopiero co skończył się tegoroczny festiwal. Trudno już teraz snuć 
plany, tym bardziej je zdradzać. Wiele zależy od przychylności osób, 
dzięki którym festiwal trwa. Co roku toczymy pewnego rodzaju walkę
o przetrwanie. Jak będziemy dalej działać, czas pokaże. 

Może na zakończenie naszej rozmowy zechce Pan powiedzieć kilka słów 
o swojej żonie? Obserwując Pana w mediach społecznościowych, widzę 
Państwa zawsze razem.
RM: Trudno, by tak nie było (śmiech), tak zdecydowaliśmy kilkana-
ście lat temu. Mamy wspólne zainteresowania muzyczne, kulturowe,
i odnajdujemy się świetnie w podróżach dalekich i bliskich, planowaniu 
nowych inicjatyw. To nam daje radość i szczęście! Można powiedzieć, 
że Muzyka nad Zdrojami dała nam też w roku 2008 impuls do dal-
szych działań. Stąd przecież zrodziły się kolejne inicjatywy (wspomniany 
Barok na Spiszu, ale także inicjatywy muzyczno-kulturalne w okolicach 
Krakowa w Krzeszowicach, Modlnicy, Wieliczce, a ostatnio także na Ślą-
sku Cieszyńskim) i o ile tylko wypełniony niekiedy po brzegi kalendarz 
koncertowy mojej żony pozwala, staramy się wciąż planować i realizo-
wać: żona – twórczo, ja organizacyjnie. Czy nam wychodzi? – to pytanie 
zostawiamy także Szczawniczanom. 

KW: Lubimy podróże i poznawanie nowych zakątków w Polsce, niekiedy 
także za granicą. Wokół nas jest tyle piękna, że nie warto zatrzymywać 
się nad ulotnością chwili, lecz cieszyć się nią i wykorzystywać jak najle-
piej dla siebie, ale także dla innych, dla najbliższych i nie tylko.

RM: Kaśka Wiwerka, moja żona, świetne realizuje swoje talenty, ale też 
wciąż pamięta o rodzinnych stronach (obok Szczawnicy mamy jeszcze 
rodzinne Sromowce Niżne i Nowy Targ) i możnaby powiedzieć, że sta-
nowimy chyba żywą reklamę Pienin, zachwalając ich piękno i mimo że 
nie mieszkamy tutaj na co dzień, wiele osób często pyta nas: „co słychać 
u was w Szczawnicy?”. Śmiało odpowiemy: Muzykę nad Zdrojami!

Rozmawiał Piotr Stępniewski
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Sztandarową imprezą corocznie organizowanego w Szczawnicy 
Lata Pienińskiego jest Redyk w Jaworkach. Tegoroczny, odbył 
się 6 sierpnia na scenie plenerowej w Jaworkach.
Przybyli goście mieli możliwość obejrzenia tradycyjnego 
przepędu owiec po okolicznych halach, widowiskowego prze-
prowadzenia przez zaprzyjaźnionych baców, juhasów i ich 
wyszkolone psy pasterskie oraz pokazu obyczajów pasterskich 
– strzyżenia owcy oraz wyrobu oscypka.
Podczas Redyku na plenerowej estradzie odbywały się prezen-
tacje zespołów regionalnych Towariszky i Kapela Jaworcanie.
O dobre humory i zabawę zadbał Kabaret Truteń ze Skawy. Redyk 
zakończyła tradycyjnie wspólna zabawa z zespołem Pieczarki.
W międzyczasie można było skosztować tradycyjnych potraw 
góralskich Pienińskiego Związku Podhalan a także barana
z rożna po pienińsku rodziny Zachwiejów Bulisiów. Ponadto 
miała miejsce również loteria fantowa na rzecz budowy domu 
mieszkalnego w Szlachtowej dla Podopiecznych  Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Na redyku 
obecni byli również artyści lokalnie działającego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych. W plenerowej galerii zlokalizowanej 
w namiocie przy scenie można było zakupić rękodzieła artystów. 
Regionalne stroje pienińskie oraz trombity prezentował Pan 
Zbyszek Przychodzki.

Organizatorem Redyku w Jaworkach było Miasto i Gmina 
Szczawnica oraz Centrum Kultury, Sportu i Promocji
w Szczawnicy.
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